
 

 

 

Reunião Ordinária 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI 

Ata nº 09–09.12.2015 

 
 

Aos nove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e quinze, 1 

aconteceu às 8h30, no Centro de Convivência do Idoso do Município 2 

de Cascavel/PR, a 9ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos 3 

Direitos do Idoso – CMDI com a presença de seu presidente Senhor 4 

Antônio Santo Graff e a maioria de seus membros, conforme consta na 5 

lista de presença anexa, para tratar dos seguintes Pontos de Pauta: 1.  6 

Aprovação da pauta. 2. Apreciação e deliberação da ata anterior 3. 7 

Justificativa de Faltas. 4.Comunicado do Presidente da Sincovel  8 

5. Of. Seaso 1815/2015 Resp. Of. CMDI 286/2015 – Reforma do 9 

Condomínio e atendimento aos idosos. 6. Apresentação do 10 

Serviço Condomínio do Idoso. 7. Of. Seaso 1842/2015 resposta Of. 11 

CMDI 284/2015 – Inscr. Serviços Governamentais 8 – 12 

Apresentação da Prestação de Contas da Seaso referente a 13 

partilha de recursos do FMDI 9. Resolução 017 e 018/2014 – 14 

inscrição das entidades 10. Assuntos Gerais: 8.1 – Of. CMDI 15 

291/2015 – à Secretaria M. de Esporte e Lazer 8.2 – Folder’s da 16 

Campanha do fundo do Idoso. 11. Informes –. O presidente do 17 

Conselho Municipal dos Direitos do Idoso – CMDI, Sr. Antônio S. Graff, 18 

inicia a reunião agradecendo a presença de todos os conselheiros e 19 

visitantes e segue solicitando a apresentação do Ponto 1 - Aprovação 20 

da pauta. O Sr. Santo Savi pede inclusão nos informes 21 

Esclarecimentos sobre a Campanha da ASPIT – Associação São 22 



Paulo da Terceira Idade. Em aprovação a Pauta é aprovada por todos. 23 

Ponto 2 – Aprovação da Ata anterior: A Sra. Salete pede correção a 24 

linha 34 quando fala do local da reunião pois não reclamou das obras 25 

mas sim que não é o lugar ideal para a realização da reunião por 26 

estarem em obras e que deveriam ter usado de bom senso ao agendar 27 

a reunião pois teve muita dificuldade de estacionar o carro. O Sr. 28 

Antônio Santo lembra que tudo foi gravado. A conselheira pede ainda 29 

correção a linha 48, pois se referiu apenas a erros de redação e 30 

gramática e que na linha 116 pede que seja acrescentado que 31 

“sempre foi  preocupada com a partilha dos recursos, como sociedade 32 

civil” e quanto a linha 159 pede esclarecimentos quanto a fala do 33 

Conselheiro Santo Savi se ele realmente quis dizer que a FAG 34 

também não precisa de nada. O Sr. Santo Savi fala que o quis dizer 35 

que somente entidades como a FAG tem condições de atender as 36 

exigências, ao contrário de entidades como a dele que apesar de ter 37 

muita representatividade, pagam aluguel, não tem sede própria,  38 

funcionam em um salão comunitário e duvida que o bombeiro e a 39 

vigilância sanitária aprove alguma coisa ali ao contrário  da prefeitura, 40 

por exemplo o Centro de convivência de Idosos onde funciona várias 41 

atividades mas não tem acessibilidade, mas aqui não passa bombeiro 42 

ou vigilância sanitária, como iriam conseguir verba se fosse uma 43 

entidade privada, mas aqui se aprova tudo. A Sra. Salete pede então 44 

para que fique claro que se acrescente que ele fala sobre exigência da 45 

documentação porque a FAG precisa de recursos sim, é uma entidade 46 

que faz serviço assistencial, depende da forma que cada um olhar. O 47 

presidente, Sr. Antônio Santo, fala que ela só pode corrigir a sua 48 

própria fala e não a fala dele. A conselheira insiste que quer 49 

esclarecer. O presidente fala que isto são comentários. O Sr. Santo 50 

Savi reforça que o que ele quis dizer que as outras entidades como a 51 

dele que não tem estrutura, não tem condições de atender todas estas 52 



exigências e vão sofrer e se for para fazer Campanha de Arrecadação 53 

de Fundo para os CRAS então ele não vai apoiar, vai começar a cortar 54 

hoje mesmo. A Sra Salete fala que fez um questionamento apenas 55 

sobre aquela situação. O Sr. Antônio Santo fala que estes comentários 56 

fogem a discussão. A Sra. Inês fala que depois quer a palavra para 57 

fazer a defesa do governo sobre o que o Sr. Santo falou na reunião 58 

passada e esta em ata. A Sra. Salete insiste na sua defesa. O Sr. 59 

Antônio Santo argumenta que ela tem que corrigir suas expressões e o 60 

Santo Savi as dele e questiona se ela tem mais alguma correção. A 61 

Sra. Salete pede para substituir na linha 201 a palavra velho por idoso 62 

e na 293 que para a discussão ser eficiente deve ter como principio a 63 

defesa e comprometimento com o idoso e que só depois  ela se referiu 64 

ao projeto do passe livre. Em votação a ata é aprovada com as 65 

alterações. Ponto 3 – Justificativa de Faltas – A Sra. Cleonice explica 66 

que as Conselheiras representantes da Saúde informaram 67 

compromissos inadiável com o trabalho. Ponto 4 – Comunicado do 68 

Presidente da Sincovel – Sindicato dos Contabilistas. O Sr. Sidnei 69 

Mazzuti se apresenta e fala que é presidente também da Associação 70 

de Moradores de seu bairro, participa da diretoria da igreja, que é vice-71 

presidente da APMF e em seguida fala sobre a renuncia do Imposto 72 

de Renda destinado ao FIA – Fundo da Infância e do Adolescente e do 73 

Fundo do Idoso que ainda não é muito conhecido e que é preciso uma 74 

divulgação para prestar melhor amparo para as entidades e que 75 

pretendem reforçar esta divulgação e que a cada 15 dias os 76 

contadores se reúnem e reforçam esta questão, quanto ao fundo do 77 

Idoso ainda existe a dificuldade de pegar a guia junto a prefeitura. A 78 

Sra. Inês esclarece que esta guia esta disponível no portal da 79 

prefeitura. A Sra. Salete questiona se não é possível fazer o 80 

procedimento de forma igual ao do FIA, porém ele esclarece que isto 81 

depende da legislação dos Conselhos Nacionais. A Sra. Ana, 82 



participante do CCI, pede quem pode fazer a destinação, ele esclarece 83 

que é somente quem faz declaração do Imposto de Renda completa e 84 

que até dezembro é 6% e de janeiro a abril 3% mas estão fazendo um 85 

trabalho para que se amplie este prazo dos 6% até abril. A Sra. Salete 86 

pede se é possível a Sincovel fazer uma nota na imprensa. O Sr. 87 

Sidnei fala que é possível, mas que o forte da Campanha é a partir de 88 

fevereiro, mas que existem outras formas de doação, multas etc. que 89 

basta um esforço maior das entidades e outros organismos. O Sr. 90 

Antônio Santo agradece e sugere nova visita a ACIC – AMIC e outros 91 

e declara isto será feito em conjunto com a Sincovel. O Sr. Sidnei se 92 

propõe a voltar em fevereiro para atualizar informações e deseja a 93 

todos um Feliz Natal e que o momento é propicio para fazermos uma 94 

reflexão e buscarmos a presença de Deus, amor e fraternidade, pois 95 

os tempos são difíceis e a humanidade precisa muito de paz e em 96 

seguida pede para se retirar, pois nessa época estão com muitos 97 

compromissos. Ponto 5 – Of. Seaso 1815/2015 em resposta ao Of. 98 

286/2015 sobre reforma do Condomínio e atendimento a idosos. O 99 

oficio informa que a Seaso – Secretaria M. de Assistência Social tem 100 

como prioridade reformar os blocos 6 e 7 do referido condomínio mas 101 

que no entanto os atrasos nos repasses do governo federal está 102 

dificultando a execução das reformas previstas, há vista o Governo 103 

Municipal estar disponibilizando Recursos Livres para realizar a 104 

manutenção de todas as despesas dos serviços assistenciais e que 105 

pretendem iniciar as reformas ainda no primeiro semestre de 2016, 106 

conforme previsto na Lei de diretrizes Orçamentarias, aprovada por 107 

este conselho através de Resolução Conjunta 004/2015.No que se 108 

refere ao atendimento dos idosos já acolhidos e que se tornam 109 

dependentes necessitando de cuidados de terceiros para gerir as 110 

atividades da vida diária, tornando-se perfil não adequado para utilizar 111 

do acolhimento na modalidade República, informam que o condomínio 112 



possui equipe técnica composta por coordenador, assistente social, 113 

educador social e auxiliar administrativo, além de estagiários e cabe a 114 

estes realizar o atendimento aos idosos e verificar suas condições e 115 

após a avaliação de cada caso e realizar as intervenções necessárias 116 

podendo social ser inclusive reintegração familiar e na sua 117 

impossibilidade, a transferência para Instituição de Longa 118 

Permanência e que os idosos em situação de rua são atendidos pela 119 

Casa de Passagem – Casa Pop ou pelo abrigo Institucional – Albergue 120 

Noturno e que a Divisão de Proteção Especial, responsável em 121 

gerenciar todos os serviços de média e alta complexidade do Sistema 122 

Único de Assistência Social do município de Cascavel dispõe-se a 123 

esclarecer quaisquer dúvidas referentes ao atendimento de idosos 124 

realizados pelos serviços de sua responsabilidade. Ponto 6 – 125 

Apresentação do Condomínio de Idosos - Em seguida a Sra. 126 

Elizabeth, assistente social do Condomínio de Idosos, faz uma 127 

apresentação do trabalho do Condomínio, estrutura, fluxo de serviço, 128 

metodologia etc. Inicia apresentando as fotos do Condomínio do Idoso 129 

com os blocos residenciais já revitalizados, com quiosque e cada um 130 

com 8 – oito – unidades residenciais sendo com uma adaptada e 131 

informam que  tem capacidade para 48 idosos residentes, com mais 132 

de 60 anos, sem família ou com vínculos familiares rompidos ou 133 

fragilizados, que tenham condições de gerir de forma independente  134 

sua vida diária, mesmo que requeiram auxilio de equipamento de 135 

autoajuda mas que tem apenas um cadeirante residente mas que 136 

mora com o esposo. O Sr. Santo Savi questiona pois inicialmente o 137 

objetivo não era esse, era apenas para idosos carentes e que não 138 

tinham onde morar. A Sra. Inês de Paula argumenta que isto é 139 

passado, que hoje foi preciso se adaptar as novas exigências da 140 

politica do idoso e que aqueles idosos foram tornando-se dependente 141 

e sem condições de gerir a sua vida. A Sra. Salete questiona quando 142 



mudou a modalidade. A Sra. Elizabeth informa que foi recentemente, 143 

com a inscrição nos Conselhos Municipais de Assistência Social e do 144 

conselho M. dos Direitos do Idoso e que o Condomínio do Idoso ficou 145 

fechado para novos acolhimentos até que se concluíssem todas as 146 

mudanças e que os idosos residentes se mantem com recursos 147 

próprios, mas que o condomínio presta apoio em alguns casos e que 148 

um dos grandes objetivos do serviço é reatar os vínculos familiares 149 

para que o idoso não seja negligenciado e quem os encaminhamentos 150 

ao serviço é realizado através da Rede Assistencial – CREAS 151 

III/PAEFI (Centro de Referencia Especializado de Assistência Social – 152 

Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Famílias e 153 

Indivíduos) – Requisição do M.P. - Ministério Publico e também 154 

procura espontânea mas que a maioria não apresenta o perfil exigido 155 

e que o desligamento é feito quando A) No caso de reintegração 156 

familiar – quando estão muito doente e perdem a independência B) 157 

Transferência de modalidade de atendimento para ILPI – Instituição de 158 

Longa Permanência para Idosos, no caso Abrigo São Vicente de Paulo 159 

ou outros C) Óbito. As atividades realizadas são palestras, festas 160 

comemorativas, artesanato, atividades físicas, bingo. Acrescenta 161 

também que possuem alguns parceiros que procuram 162 

espontaneamente o serviço oferecendo apoio e que oferecem 163 

presentes, atividades especiais etc.o Sr. Santo Savi questiona por 164 

questão de ordem a necessidade de apresentar todas estas 165 

informações pois o oficio não requisitava esta apresentação e que isto 166 

é uma perda de tempo. A Sra. Inês explicou que solicitou ponto de 167 

pauta especifica para esta apresentação, que já foi apresentada e 168 

provada a pauta da reunião e que não é perda de tempo, pois é 169 

preciso esclarecer a todos a forma de funcionamento e tirar todas as 170 

duvidas que haja a respeito. A Sra. Elizabeth continua explicando as 171 

parcerias e finaliza a apresentação. O presidente Sr. Antônio, 172 



agradece, reforçando que fizeram a visita no Condomínio, que o 173 

trabalho desenvolvido é muito bom e foi muito esclarecedor e que 174 

agora o importante é terminar o mais rápido possível as reformas do 175 

bloco 6 e 7 naquele local. Ponto 7 – Of. Seaso 1842/2015 resposta ao 176 

Of. CMDI 284/2015 – Inscrição de Serviços Governamentais – A 177 

Secretaria M. de Assistência Social informa que conforme solicitado 178 

através de oficio, não será possível apresentar os Planos de Trabalho 179 

dos Serviços, pois a execução dos mesmos para 2015, esta sendo 180 

finalizado e que desta forma, no decorrer de 2016 irão encaminhar 181 

toda a documentação exigida na Resolução 17/2014. A Sra. Inês 182 

passa a palavra a Gerente da Proteção Básica – Sra. Poliana que 183 

reforça esta situação, mas que logo estarão encaminhando os Planos 184 

de trabalhos, Relatórios e demais documentos observando também 185 

que os serviços e o próprio Conselho Municipal entrarão em recesso. 186 

Ponto 8 – Prestação de Contas da Secretaria Municipal de Assistência 187 

Social dos Recursos da Patilha. A conselheira, Sra. Inês de Paula, 188 

Secretaria M. de Assistência Social, questiona se há ainda alguma 189 

duvida sobre a questão anterior, não havendo questionamentos, pede 190 

licença para apresentar a prestação de contas dos recursos como 191 

forma de protesto diante da fala do Sr. Santo Savi quanto ao que foi 192 

falado e registrado na reunião anterior de que os CRAS  teriam metido 193 

a mão no dinheiro do Fundo e que “nós não fazemos isto”, que o 194 

governo municipal tem que apresentar contas de todos os recursos 195 

repassados e lembra que estes Planos foram aprovados pelo 196 

Conselho, todos os Planos, o critério de partilha foi aprovado também 197 

pelos conselheiros que o funcionário do administrativo vai apresentar a 198 

prestação de contas dos recursos que foram aplicados para atender 199 

idosos extremamente carentes, que realmente precisam dos serviços 200 

e do apoio governamental. Então o que vão apresentar é a prestação 201 

dos R$ 5.000,00 destinados a cada CRAS e depois passamos aos 202 



questionamentos. O Sr. Santo Savi protesta pois argumenta que não 203 

falou isto. A Sra. Inês que esta na ata que acabou de ser aprovada, 204 

que foi registrado entre as linhas 87 a 91. A Sra. Salete argumenta que 205 

não quer defender o Sr. Santo mas que a ata não esta bem escrita 206 

porém só ela pediu correção. A Sra. Inês reforça que a reunião foi 207 

gravada e que esta prestando conta de um recurso que ele alegou que 208 

o CRAS meteu a mão. O presidente, Sr. Antônio, lembra mais uma vez 209 

que a reunião foi gravada. O Sr. Santo Savi, alega que assim é mole, 210 

mas que não foi isso que ele quis dizer, que não tem isto de meter a 211 

mão nada, que o que quis dizer é que é injusto a Prefeitura pegar 212 

dinheiro do Fundo que veio para atender as entidades porque na 213 

época que foi Secretário os CRAS tinham tanto dinheiro que vinha do 214 

Governo Federal que não sabiam onde gastar, então o que acontece? 215 

Se os CRAS tem tanto dinheiro porque pegar dinheiro do Fundo 216 

enquanto tem tanta entidade que necessita, porque os CRAS? Sabe 217 

que foi aprovado, mas que ficou indignado, que inclusive o CCI 218 

recebeu verba do Fundo, mas “tem certeza absoluta que se isto aqui 219 

fosse privado, a vigilância e o bombeiro não aprovariam isto aqui, 220 

teriam dificuldade para ter o título, mas o CCI pegou dinheiro por quê? 221 

Porque não tem essa, não tem esses problemas, já foi Secretário e 222 

sabe como eram as coisas.” A Sra. Inês fala que ele foi Secretário e 223 

naquele tempo eles até devolviam dinheiro, mas hoje as coisas 224 

mudaram, não estamos mais na época das vacas gordas aonde o 225 

Governo Federal era pontual, mas agora ele não tem direito de falar o 226 

que falou, pois é uma acusação gravíssima, é grave, é muito grave e é 227 

por isto que estão prestando contas, é o que o governo tem que fazer, 228 

porque dizer que os serviços não precisam do recurso é uma 229 

blasfêmia porque “atendemos idosos extremamente carentes, pessoas 230 

que precisam do recurso e ser atendidos com qualidade, seja recurso 231 

federal, estadual ou do Fundo, então nós governamentais temos todo 232 



o direito de receber sim, agora a prestação de contas vai ser 233 

apresentada e se o Sr. Santo tiver alguma dúvida vai ter oportunidade 234 

de dizer se foi mal usado ou não”. O Sr. Santo fala que se  necessário 235 

for vai ser repassado à Prefeitura e os CRAS sem problema. A Sra. 236 

Inês questiona então porque que ele está estressando, pois a FAG 237 

também recebeu recursos, não foram os únicos. O Sr. Santo fala que 238 

a FAG recebe porque tem uma Divisão de assistência social mas 239 

existem outras entidades que não recebem. A Sra. Inês reforça que 240 

houve um critério de partilha que foi aprovado e ele já era conselheiro 241 

e que o Sr. Jaime era o presidente e ela também participou na 242 

condição de vice-presidente e a Suzana acompanhou todo o processo. 243 

O Sr. Santo fala que a entidade dele paga aluguel, que não tem sede, 244 

que usam o Salão Comunitário e não tem condições de apresentar 245 

licença de bombeiros. A Sra. Inês reforça que isto não dá direito a ele 246 

fazer acusações. O Sr. Santo argumenta que não acusou ninguém, 247 

que se foi escrito que “me perdoe quem escreveu a ata, mas gostaria 248 

de rever a gravação porque jamais usou esta expressão – “meteu a 249 

mão no dinheiro” . O presidente lembra mais uma vez que a reunião foi 250 

gravada mas se ele insiste poderão ouvir a gravação na próxima 251 

reunião. A Sra. Inês fala que ele próprio aprovou a ata. O Sr. Santo 252 

fala que não teve tempo de ler a ata estava cansado, 253 

lamentavelmente, que inclusive esta escrito que fizeram evento para 254 

ajudar o CEONC mas não foi para ajudar o CEONC mas as pessoas 255 

atendidas pelo CEONC e que distribuíram mais de 500 lanches e 256 

10.000 peças de roupas para as pessoas carentes atendidas pelo 257 

CEONC. A Sra. Amália argumenta que isto não está na pauta e sugere 258 

que a FAG também apresente a prestação de contas do que recebeu. 259 

A Sra. Salete fala que não sabia que era para apresentar a prestação 260 

de contas mas que não tem problema algum em fazer isto. O Sr. 261 

Antônio diz que isto não está na pauta e que o próximo ponto é sobre 262 



a Resolução que trata das inscrições das entidades e que precisamos 263 

alterar esta Resolução para facilitar e atender a todos mas que 264 

precisamos respeitar a legislação que precisamos respeitar os 265 

objetivos da lei. A Sra. Inês fala que gostaria que Suzana também se 266 

manifestasse sobre isto pois participou de todo o processo, mas que 267 

antes gostaria de apresentar a prestação de contas. O Sr. Igor, 268 

funcionário do administrativo, passa a apresentação da prestação de 269 

contas e explica que alguns itens ainda estão em processo de licitação 270 

mas que em alguns casos houve economia significativa nos gastos 271 

previstos porque conseguiram adquirir através das licitações um preço 272 

melhor e passa então a detalhar a compra das mercadorias e a 273 

destinação aos serviços. A Sra. Salete questiona se será possível 274 

presentarem a prestação de contas até final de dezembro se estão 275 

ainda em processo de licitação. A Sra. Inês explica que o serviço 276 

publico funciona de forma diferente das entidades Privadas justamente 277 

por causa das licitações, mas que a prestação de contas será 278 

apresentada no inicio do ano e que os recursos foram já aprovados e 279 

em seguida a Sra. Inês pede então que Suzana explique como foi o 280 

processo de aprovação dos projetos para que os conselheiros novos 281 

possam compreender o que aconteceu. A Sra. Suzana agradece a 282 

todos, que tem muita estima por este conselho, que trabalharam juntos 283 

um bom tempo, mas que é necessário voltar um pouco na história para 284 

entender como chegaram neste resultado. Que o conselho no começo 285 

não tinha nada organizado, nem as Resoluções que deliberavam a 286 

respeito das inscrições das entidades, antes ainda de haver o Fundo e 287 

que havia um grave problema, havia muitas denuncias a respeito das 288 

entidades com fins econômicos que atuavam de forma irregular. Estas 289 

entidades atuavam de forma irregular, mas não eram ilegais, elas 290 

podiam atuar, mas para executar estes serviços há toda uma 291 

normatização para acolhimento dos idosos fracos e doentes, eles 292 



precisam se adequar a legislação, as exigências de alvará, licença 293 

sanitária, bombeiro e as entidades tem certa dificuldade para 294 

conseguir isto. O que acontecia, o Conselho recebia muita denúncia e 295 

éramos convocados a ir acompanhar as visitas, as vistorias, fizemos 296 

muitas visitas para verificar esta situação, mas o Conselho não tinha 297 

regulamentação sobre isto e quando paramos para pensar sobre isto 298 

havia duas situações, regulamentação para entidades com fins 299 

econômicos e outra sem fins econômicos gerando as Resoluções 17 e 300 

18/2014 com os mesmos critérios e naquele momento por 301 

inexperiência acabamos também colocando junto com as entidades 302 

privadas as governamentais e as entidades passaram a apresentar 303 

dificuldades para apresentar a documentação. Ao mesmo tempo foi 304 

preciso elaborar Lei para criação do Fundo Municipal do Idoso e 305 

também lançar a Campanha e foi acontecendo tudo junto, estavam 306 

todos muito animados, sonhando com muitas coisas, foi lançado no 307 

mês de outubro a Semana do Idoso, tudo junto com a Campanha que 308 

foi feita no peito e na raça, mas arrecadamos R$ 56.000,00, mas aí 309 

precisamos definir o que fazer com este dinheiro e então foi preciso 310 

deliberar a respeito da inscrição das entidades, quem tinha direito? As 311 

entidades com fins econômicos? Muitas dúvidas e discussões 312 

surgiram. Como fazer isto? Havia as entidades sem fins econômicos e 313 

as governamentais. Era preciso rever a Resolução e separar as 314 

entidades sem fins econômicos e os serviços governamentais, mas 315 

nós paramos ali, porque quando arrecadamos este valor, precisamos 316 

pensar na Resolução que tratava dos critérios da partilha, na 317 

Resolução 021/2014 foram definidas várias questões, quem teria 318 

direito, a documentação, os prazos, os projetos. No plano das ideias 319 

estava tudo certo, só que veio de cima para baixo uma lei federal 320 

falando sobre a mudança na execução dos repasses de recursos, 321 

dizendo que a partir de 2015 as entidades não poderiam mais receber 322 



recursos através de convênios, que seria por licitação, vejam só o 323 

problema que iríamos ter se deixássemos para resolver isto depois, 324 

como às entidades iriam participar? Daria muito trabalho, era muito 325 

preocupante, então para ganhar tempo priorizamos a avaliação dos 326 

projetos para elaborar os convênios antes do mês de junho porque 327 

depois o processo seria outro, então corremos contra o tempo, com 328 

isso estabelecemos os critérios de partilha, como seria a questão da 329 

documentação. As entidades tem problemas e o governo não é 330 

diferente, dez projetos foram apresentados, todos eles passaram por 331 

reuniões e avaliações diversas e precisaram ser refeitos, foram muitos 332 

apontamentos do administrativo, idas e vindas e quando estava tudo 333 

certo houve então a deliberação do Conselho para que estas 334 

instituições pudessem receber os recursos. A FAG foi contemplada 335 

com dois projetos. Hoje estamos apresentando a prestação de contas, 336 

depois a FAG irá fazer o mesmo. Em um primeiro momento não houve 337 

interesse das demais entidades por causa da documentação que é 338 

complexa e das outras exigências. A FAG vai poder participar e dizer 339 

como foi aplicado, o que foi feito. Mas de agora em diante o que 340 

vamos fazer? Este recurso foi deliberado e gasto, mas foi gasto com 341 

idosos, que importa se a entidade é governamental ou não 342 

governamental, foi gasto para atender idosos e isto é que importa e o 343 

bom disso é que temos ainda dinheiro no Fundo, que quase dobramos 344 

o valor inicial. O que o Conselho tem que decidir agora é como vai 345 

repartir, qual vai ser o critério, vai ser o mesmo? Deu certo, não deu, 346 

teve coisa que não deu certo, mas estamos aprendendo, mas muita 347 

coisa deu certo e uma coisa que dá certo é a Campanha e que ficou 348 

feliz com a presença do Sr. Mazzzuti da Sincovel, é nisto que 349 

precisamos investir, o Conselho tem que lutar pela Campanha, tem 350 

que ir à ACIC, chamar todo mundo, mostrar para todos como foi 351 

investido, levar fotos, mostrar resultados, onde foi aplicado, porque 352 



assim os empresários vão ver onde foi o dinheiro, é preciso empenho 353 

e dedicação para não correr o risco de deixar de receber os recursos e 354 

perder a confiança do público. É assim que deve funcionar, lutar pelo 355 

recurso. É importante então resgatar esta situação para entender 356 

porque não foram apresentados os documentos todos, porque 357 

estávamos em um processo de aprendizagem e com muitas decisões, 358 

mas agora é preciso retomar as Resoluções e definir as exigências 359 

para as entidades com fins econômicos, sem fins econômicos e os 360 

serviços governamentais. A Sra. Salete fala que não foi convidada a 361 

apresentar a prestação de contas, mas a equipe de monitoramento 362 

esteve na entidade e toda a documentação, entrevista, fotos estão 363 

todas no portal da FAG e que na próxima reunião faz questão de 364 

apresentar. A Sra. Inês explica que ela solicitou ponto de pauta porque 365 

ela é da mesa diretora tinha necessidade de esclarecer isto, mas já 366 

que o assunto esta em questão a plenária poderá aprovar a pauta na 367 

próxima reunião. A Sra. Suzana chama a atenção para a pergunta do 368 

Sr. Neudi referente à Pastoral da Pessoa Idosa, se podem receber 369 

também recursos e ela responde que a questão deve ser levada até o 370 

Conselho para ver como a entidade pode participar. A Sra. Inês 371 

comenta que nesta Resolução sobre as inscrições das entidades e 372 

que passará por alteração, deverão ser estabelecidos todos os 373 

critérios e passa a seguir a palavra ao presidente.  O Sr. Antônio Santo 374 

passa então para o Ponto 9: Resolução 017 e 018/2014 onde reforça 375 

a questão da alteração com as correções, complementação porém 376 

chama mais uma vez a atenção para a legislação federal que deverá 377 

ser observada, que é preciso torna-la mais acessível porém não 378 

podemos ir contra o que a lei e as demais normas nacionais 379 

estabelecem e passa a palavra para a assistente social Cleonice que 380 

explica que já no inicio de fevereiro estará convocando a Comissão de 381 

Documentos e de Leis para estudar a proposta de alteração, que esta 382 



proposta já estava sendo discutida mas resolveram tirar de pauta para 383 

melhor análise porque é necessário articular esta Resolução com as 384 

demais leis da assistência e de outras politicas porque o idoso é 385 

atendido por todos os setores e precisa portanto estar bem articulada 386 

e que o objetivo também é justamente tentar tornar alguns pontos mais 387 

flexível para facilitar para todas as entidades sem desrespeitar a lei. 388 

Ponto 10 – Assuntos Gerais: 10.1 – Oficio do Conselho a Secretaria 389 

M. de Esporte. A Sra. Edi lê o oficio encaminhado onde o Conselho 390 

informa sobre deliberação de proposta na Conferencia Municipal do 391 

Idoso referente as Academias da Terceira Idade que precisam ser 392 

melhor estruturada e pede informação sobre o planejamento das 393 

ações para o próximo ano e também informa sobre a visita realizada 394 

ao Salão de Multiplo-uso no Bairro Tarumã onde realiza atendimento 395 

aos idosos e a necessidade de implantação de uma academia no local 396 

e também pede uma melhor avaliação sobre a academia que esta 397 

instalada ali próximo mas que esta depredada e sem uso.10.2 – 398 

Folder’s da Campanha de Arrecadação do Imposto de Renda – A Sra. 399 

Inês informa que foi mandado confeccionar 15.000 folder’s com 400 

recursos livres do orçamento da Secretaria M. de Assistência Social, 401 

que apesar das dificuldades orçamentarias neste final de ano esta 402 

fazendo esforço para manter o seu compromisso e que os folder’s 403 

deverão ser entregues em breve para entrega por mala direta.10.3 -404 

Em seguida a Sra. Inês de Paula pede licença e passa a palavra para 405 

que a coordenadora do CCI – Centro de Convivência de Idosos, a Sra. 406 

Rosemery fale sobre os recursos recebidos e aplicados no 407 

atendimento aos idosos. A Sra. Rosemery agradece a presença de 408 

todos e fala sobre os recursos recebidos que ainda não foi todo 409 

aplicado, mas que compraram um ar condicionado para a sala de 410 

informática, pois bate muito sol no local e também compraram um 411 

aparelho de som para realização das atividades e que compraram 412 



material para realização de artesanato, mas que recebem também 413 

muitas doações e que trabalham com material alternativo, reciclado e 414 

que este investimento é muito importante, de extrema necessidade 415 

para os idosos, pois tem idosos que realmente precisam muito deste 416 

serviço, só para terem ideia oferecem café da manhã e tem quem fica 417 

o dia inteiro e recebem almoço também, porque tem idosos que não 418 

são perfil para atendimento, mas a família traz porque não tem com 419 

quem deixar, são semi-dependentes, o serviço acaba atendendo como 420 

se fosse tipo de um Centro Dia, mas estão reavaliando o Serviço de 421 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos e vai ser reestruturado no 422 

ano que vem e muitas coisas boas virão para o próximo ano. Agradece 423 

mais uma vez a presença de todos e coloca o serviço de portas 424 

abertas e a disposição de todos. O presidente, Sr. Antônio Santo, diz 425 

que o Conselho é quem agradece a recepção e o café gostoso que foi 426 

oferecido, agradece a presença de todos, fala sobre a importância do 427 

dialogo, da negociação e empenho de todos para o funcionamento da 428 

politica e deseja a todos os participantes um bom final de ano e que 429 

retornem para o reinicio dos trabalhos. Sem mais a declarar o 430 

presidente, Sr. Antônio Santo, encerra a reunião que foi registrada por 431 

mim, Cleonice, e assinada pelos presentes em lista anexa.  432 


